
 225

Д.В. КАЗАРІНОВ, аспірант ДВНЗ «УАБС НБУ», м. Суми 
 

ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД РЕГІОНАЛЬНОЇ ВАЛЮТНОЇ 
ІНТЕГРАЦІЇ 

 

Створення Європейського валютного союзу (ЄВС) і введення 
євро виступили каталізаторами загальної зацікавленості країн 
світу в регіональній валютній інтеграції. Однак, наслідки 
фінансової кризи в ЄС засвідчили, що європейська модель 
регіональної інтеграції не є ідеальною і її, вочевидь, не доцільно 
застосовувати безпосередньо та в повному обсязі як безперечний 
еталон валютного співробітництва в інших регіонах. Виходячи з 
цього, актуальності набуває дослідження досвіду валютної 
інтеграції у різних регіональних угруповань світу. 

Процеси регіональної валютної інтеграції досить глибоко 
досліджуються багатьма вітчизняними (А.І. Бутуком, О.І. Рогач та 
ін.) та зарубіжними (Б. Балассом, М.Д. Бордо, І.Н. Люкевичем, 
Ю.Ч. Парком, Е.К. Роузом, Е. Хохрайтером, В.Г.Чаплигіним та ін.) 
науковцями. 

Втім, відкритими залишаються питання стосовно 
послідовності стадій економічної та валютної інтеграції, зокрема, 
щодо необхідності і первинності політичної інтеграції над 
загальноекономічною, щодо прерогативи міждержавної 
економічної конвергенції, щодо врахування традицій та 
особливостей протікання інтеграційних процесів в окремих 
регіонах. 

За результатами проведеного нами дослідження міжнародного 
досвіду валютної інтеграції можна сформулювати наступні 
висновки. По-перше, валютна інтеграція як економічне явище 
виникла достатньо давно, однак найбільшого значення набула в 
сучасному світі – в епоху зростання глобалізації, посилення 
конкуренції на світових ринках та частого виникнення глобальних 
фінансових шоків. Створення Європейського економічного та 
валютного союзу, успішне запровадження євро мало 
«демонстраційний ефект» для інших регіонів світу, 
інтенсифікувало дебати щодо регіональної валютно-фінансової 
інтеграції та виступило каталізатором процесів валютної інтеграції 
у різних регіонах світу. 

По-друге, аналіз діяльності існуючих міжнародних 
інтеграційних об’єднань та оцінка перспектив формування на їх 
базі нових регіональних валют дозволяє виділити наступні валютні 
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регіони: Єврозона, Східна, Центральна та Південна Африка, 
Північна, Центральна та Латинська Америка, Карибський басейн, 
Перська затока, Південно-Східна Азія, Австралія та Океанія. 
Пожвавлення процесів валютної інтеграції спостерігається також 
на пострадянському просторі. 

По-третє, у світовій практиці можна виділити декілька форм 
валютної інтеграції, основними з яких є: співробітництво зі 
стабілізації обмінних курсів, створення платіжного союзу, 
валютної зони та валютного союзу, як вищої форми регіональної 
валютної інтеграції. Кожна форма, у свою чергу, має декілька 
варіантів реалізації, що характеризуються відповідними 
перевагами та недоліками. 

По-четверте, як свідчить міжнародний досвід, успішному 
розвитку процесів регіональної валютної інтеграції сприяє низка 
факторів, серед яких можна виділити наявність: валюти-
монетарного якоря з низькою інфляцією, а також співробітництва 
зі стабілізації курсів валют країн-учасниць; сильної економічної 
інтеграції країн-учасниць;  сильної політичної волі, що полягає у 
згоді пожертвувати елементами національного суверенітету 
заради отримання вигод від інтеграції у довгостроковому періоді; 
наднаціональної інституційної основи для координації валютної 
та, особливо, фіскальної політики, а також багатосторонньої 
системи нагляду в поєднанні з дієвими механізмами 
стимулювання валютної та фіскальної дисципліни; розвинутого 
банківського сектору в країнах-учасницях, сильного 
пруденційного регулювання та нагляду за фінансовими ринками; 
спільних державних кордонів. 
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ 

 

В сучасних економічних умовах України, які 
характеризуються зростаючою конкуренцією, постійним 
зниженням прибутковості, невизначеністю і мінливістю 
зовнішнього середовища, підприємства все більшою мірою 
відчувають необхідність в нових методах і інструментах 
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